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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  

ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Το παρόν έντυπο προσφοράς αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ & 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ του κτιρίου στην ΑΛΙΜΟΥ 46. 

Το αντικείμενο περιλαμβάνει την εγκατάσταση υβριδικού συστήματος θέρμανσης & ψύξης με 

αερόψυκτη αντλία θερμότητας με σκοπό  την ηυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση 

του κόστους συντήρησης του κτιρίου. 

2.0 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

Οι προτεινόμενες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης περιλαμβάνουν: 

2.1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι μηχανολογικές εργασίες αφορούν στην αναβάθμιση της υφιστάμενης εγκατάστασης καθώς 

και την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας. 

Οι μηχανολογικές εργασίες θα περιλαμβάνουν συνοπτικά και όχι περιοριστικά: 

 Μόνωση  υφιστάμενης εγκατάστασης μηχανοστασίου όπου απαιτείται. 

 Αντικατάσταση υφιστάμενου κυκλοφορητή δευτερεύοντος κυκλώματος με κατάλληλο 

κυκλοφορητή inverter. 

1.0. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στο υφιστάμενο μηχανοστάσιο υπάρχει εγκατεστημένος λέβης πετρελαίου συνολικής ισχύος 

160MCal, από όπου τροφοδοτούνται  με ανεξάρτητους κυκλοφορητές τα θερμαντικά σώματα 

όλου του κτιρίου. 



 

 Εγκατάσταση ρυθμιστικής βαλβίδας για την υδραυλική εξισορρόπηση του δικτύου στο 

πρωτεύον κύκλωμα. 

 Εγκατάσταση σύγχρονης αντλίας θερμότητας αέρος νερού (Carrier, Daikin)συνολικής 

ισχύος >100kW με τα απαιτούμενα παρελκόμενα (τρίοδη, δοχείο αδρανείας κλπ). 

 Απαραίτητες τροποποιήσεις και νέες μηχανολογικές εργασίες εντός και εκτός 

μηχανοστασίου με σκοπό την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του υβριδικού 

συστήματος.  

2.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα περιλαμβάνουν συνοπτικά και όχι περιοριστικά: 

 Όλες τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές υποδομές (πίνακα, σωληνώσεις, σχάρες, 

καλωδιώσεις κλπ) για τις εργασίες αναβάθμισης (μηχανολογικές και αυτοματισμού) 

 Προμήθεια και εγκατάσταση  πίνακα  από όπου θα τροφοδοτηθούν όλα τα 

μηχανήματα (κυκλοφορητές, αντλία θερμότητας,  κλπ)  

3.0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

3.1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Τεχνική περιγραφή προτεινόμενης λύσης. 

2. Υδραυλικό διάγραμμα του υβριδικού συστήματος 

3. Αναλυτική τεχνική περιγραφή μηχανολογικών εργασιών . 

4. Αναλυτική τεχνική περιγραφή ηλεκτρολογικών εργασιών. 

5. Αναλυτική τεχνική περιγραφή συστήματος αυτοματισμού για την εφαρμογή του 

υβριδικού συστήματος. 

6. Τεχνικά εγχειρίδια κυρίων μηχανημάτων. 

7. Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών και διετής συντήρηση συστήματος  

 



 

3.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Ενεργειακή μελέτη ετήσιας εξοικονόμησης θερμικής ενέργειας  με ελάχιστη ετήσια 

θερμική απαίτηση  75MWh  

2. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ 

1. Μηχανολογικές εργασίες(περιλαμβάνεται όλος ο εξοπλισμός) 
 

2. Ηλεκτρολογικές εργασίες(περιλαμβάνεται ο αυτοματισμός) 
 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

3.3. ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

1. Εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. Να αναφερθούν τα εργα. 
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